
Reaktioner på Rusmiddelproblematikker på ungdomsuddannelserne :

Action card’et er udarbejdet til fagpersoner, der kommer i kontakt med børn og unge op til 18 år, eksempelvis i grundskoler, i klubberne, på ungdomsuddannelserne og lignende. Målet med kortet er at understøtte, 
at der reageres tidligt, tydeligt og kvalificeret, hver gang man som fagperson ser et barn eller en ung i kommunen, der har en bekymrende adfærd  – både hvor det er en konstatering, og hvor der er tale om en 
velbegrundet mistanke.

„Gul“ 
bekymring 

(se vejledning)

„Rød“ 
bekymring

(se vejledning)

Hvad ser du ? Hvad gør du ? Hvad sker der ?

Start
Konstatering 
eller begrundet 
mistanke

Snak med den unge, inddrag forældrene. 
Under 18 år. 
Undersøg med den unge, hvem den unge 
indtager rusmidler med

Indkald til §115 møde med SSP, Rusmiddel-
center Vejle, politiet.
Underretning på konkrete elever til familie-
afdelingen.

Hvis ingen 
forbedring ...

Hvis ingen 
forbedring ...

Opfølgning 
og evaluering

Snak med den unge 
inddrag forældrene.
Undersøg om den unge 
ryger med andre.
Underretning unge 
under 18 år

Indkald til møde med :

Politi, SSP, Rusmiddel-
Center Vejle

Skolens konsekvenser for eleverne :

Sanktioner :

Skolens studie ordensregler

LOKAL HANDLEPLAN
Kort beskrivelse : Hvad gør forældrene, den unge, de 
professionelle.

Mål : Ophør af rusmiddel problematik, styrket socialt 
samvær og relation, fastholde uddannelse.

Ansvar : Den unge /forældre/professionelle



•  Vi arbejder forebyggende og orienterer 
hinanden ved bekymrende adfærd –  her-
under nye tendenser. 

•  Vi arbejder med at fastholde de unge i ud-
dannelse og hjælper dem, der hvor de er.

•  Vi anvender actioncard og koordinerer ind-
satserne igennem Vejles Unge Vejledning.

 GUL – mulige indikatorer

•  Der går rygter om at der indtages rusmidler i skoletiden.

•   Der går rygter om at eleverne indtager rusmidler i områ-
det omkring skolen.

•   Der går rygter om at der sælges rusmidler på skolen.

•   Der går rygter på skolen om at de unges mødes til fester 
med stoffer.

  RØD – mulige indikatorer

•   Det opleves at personer udefra kommer og skaber utryg-
hed på skolen, feks. salg af rusmidler

•   Det opleves at der foregår salg af stoffer omkring skolen.

•   Der opstår strafbare handlinger på skolen, feks. ting for-
svinder, trusler m.m.

•   Der opstår vold på skolen i forbindelse med fester

•   Elever med tydelige tegn på et misbrug.

 Hvis den unge ikke ønsker at samarbejde

•   Unge under 18 år, sendes der en underretning, og uddan-
nelsescenterets sanktioner følges.

•   Unge over 18 år, følges uddannelsescenterets sanktioner.

Ungdomsuddannelserne i Vejle, Politiet og Vejle Kommune

Sådan læses action card`et
Først foretages en vurdering af, hvor bekymret du er, 
for det du ser.

Diagrammet læses fra venstre mod højre.

Ved at følge pilene i diagrammet, finder du de hand-
linger, det er bedst at tage i situationen, du er i, og i 
hvilken række følge.

Nedenfor er der en række udsagn, der knytter sig til 
de enkelte bekymringer. Det er dog altid en samlet 
vurdering på tværs af de forskellige parametre, hvor 
alvorlig bekymringen er, der findes ikke nogen facit-
liste.

Hvilke signaler oplever du, som skaber din bekym-
ring?

Kontakt 
Hvis du oplever bekymringer, som kræver 
hjælp, kan du kontakte :

Unge under 18 år
SSP Vejle : 29 60 90 02
Familieafdelingen : 76 81 51 16
(Beskrivelse af fremgangsmåde ved underret-
ning fremgår af hjemmeside)
RusmiddelCenter Vejle : 76 81 90 00

Unge over 18 år
SSP Vejle : 29 60 90 02
RusmiddelCenter vejle : 76 81 90 00
Ved særlige akutte situationer kan politiet 
kontaktes direkte på tlf. 114


